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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

1. O Δήμος Ηρακλείου Νομού Ηρακλείου Κρήτης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του 
έργου : «ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΔΕΡΜΑΤΑ»,   
συνολικού προϋπολογισμού 233.382,58 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) και αναλύεται σε : 
Δαπάνη εργασιών: 137.333,80 Ευρώ 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.):  24.720,08Ευρώ 
Απρόβλεπτα1 : 24.308,08Ευρώ ( ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ 
Ο.Ε.)  
Αναθεώρηση : 1.849,79 Ευρώ 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 24 %: 45.170,82€ 
 
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: -ΛΙΜΕΝΙΚΑ ή ΟΔΟΠΟΙΪΑ, με προϋπολογισμό 186.361,96€  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ, ΟΕ και απρόβλεπτα) 
 
 
2.  Τα τεύχη δημοπράτησης και η μελέτη εφαρμογής του έργου, θα είναι αναρτημένα στο site του Δήμου 
Ηρακλείου στη διεύθυνση www.heraklion.gr/δημοπρασίες. Για την έγκυρη συμμετοχή τους, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την έντυπη οικονομική προσφορά μια φορά, σφραγισμένη και 
αριθμημένη, στην διεύθυνση οδός  Διονυσίου 13Α Ν. Αλικαρνασσός, καταβάλλοντας  δαπάνη  που 
ανέρχεται σε πέντε(5)ΕΥΡΩ,  στο ταμείο του Δήμου Ηρακλείου. Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους 
ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι και την 01-09-2016, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 14:30μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται  να παραλάβουν προς αναπαραγωγή με δική τους δαπάνη τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ) από την παραπάνω 
διεύθυνση, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία. 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΚΑ υπόδειγμα τύπου Β. 
 
 Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2813409841-845-385, FAX επικοινωνίας 2813409870-2810227180, 
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία, Γεώργιος Ταβερναράκης Πολιτικός Μηχανικός. 
 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί   στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου 
Ηρακλείου, οδός Διονυσίου 13Α Ν. Αλικαρνασσός στις 06-09-2016,   ημέρα  Τρίτη    και ώρα 
10:00π.μ    με το σύστημα «επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, με έλεγχο 
ομαλότητας», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης 
της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».  
Αν για οποιονδήποτε λόγο, δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί 
με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου στο www.heraklion.gr  
 
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί  
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι που εμπίπτουν στο άρθρο 102 παρ. 2 του Ν. 3669/2008, μεμονωμένοι  
εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν την κατηγορία και τάξη του έργου, ήτοι A2 τάξη και 
άνω για έργα κατηγορίας ΛΙΜΕΝΙΚΑ ή την κατηγορία και τάξη του έργου, ήτοι A2 τάξη και άνω για 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑ β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.  

                                                 
1 Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα 
με την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται σταθερή η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία 15% επί της 
δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 3 του ΚΔΕ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 



 
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.764,24  Ευρώ  
και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι 180 ημέρες.  
 
6. Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους. 
 
  Προκαταβολή δεν δύναται να χορηγηθεί.  
 
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), Πρόγραμμα Καλλικράτης.  

 
 
 
 

Ο  Αντιδήμαρχος   
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ   
 

Να δημοσιευθεί μια φορά, με γραμματοσειρά επτά και με διάστιχο 8,5 στιγμών και χωρίς πλαίσιο στις εφημερίδες: 1.ΦΕΚ  
2.ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  
3. ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ 4. ΠΑΤΡΙΣ  
5. ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ  
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ                                                               

 
         


